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V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan banyaknya pencucian pati 

dan suhu inkubasi sakarifikasi memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap 

gula reduksi, Dextrose Equivalent, total aktifitas antioksidan, warna kecerahan, 

warna b, Total Padatan Terlarut, rendemen, dan viskositas. Namun antara kedua 

faktor tidak terjadi interaksi. Hasil perlakuan terbaik dipilih menggunakan metode 

Indeks Efektifitas (De Garmo) diperoleh dari perlakuan dengan banyaknya 

pencucian 6 kali dan suhu inkubasi 65°C. 

Pembuatan sirup glukosa dari pati jahe emprit merupakan salah satu 

inovasi pemanfaatan limbah yang mampu memaksimalkan potensi yang ada, 

yakni kadar pati yang tinggi (kandungan pati dengan pencucian 0x, 6x, 12x 

berturut-turut 74,62%, 78,42% dan 81,24%) dan kandungan antioksidan pada 

pati jahe yang juga masih tinggi (kandungan antioksidan pati jahe dengan 

pencucian 0x, 6x, 12x berturut-turut 73,13%, 33,14% dan 11,62%). Hasil akhir 

dari sirup glukosa ini memiliki nilai lebih dibandingkan dengan sirup glukosa 

komersil yang ada di pasaran, karena sirup glukosa dari pati jahe emprit memiliki 

kandungan lebih yaitu antioksidan. 

Perhitungan perlakuan terbaik di didapatkan dari sirup glukosa dengan 

perlakuan banyaknya pencucian 6 kali dan suhu inkubasi sakarifikasi 65°C 

dengan kadar gula reduksi yang terkandung adalah 30,174% dan dengan 

kandungan nilai aktifitas antioksidan sebesar 28,82%. Karakteristik lain yang 

dimiliki yaitu rendemen 57,75%, TPT 24,4°Brix, DE 86,81%, viskositas 1,102 pcs, 

nilai kecerahan 27,17. 

 

5.2 Saran 

1. Diperlukannya penelitian lebih lanjut terhadap parameter lain yang 

berpengaruh pada proses sehingga didapatkan hasil yang optimum, 

seperti pH dan suhu inkubasi. 

2. Diperlukannya penelitian lebih lanjut untuk membandingkan sifat fisik 

dan kimia sirup glukosa dari pati jahe emprit dengan sirup glukosa 

komersil atau sirup glukosa yang berasal dari sumber pati lain, 



49 
 

sehingga dapat diketahui kekurangan serta kelebihannya menggunakan 

pati jahe. 

3. Diperlukan adanya pengembangan penelitian untuk memanfaatkan pati 

jahe emprit, sehingga dihasilkan produk pangan lain yang bisa 

meningkatkan nilai ekonomi dari pati jahe emprit. 

 

 


